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 ميهافملا حيحصت

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 انيضر ,كيلإ مه ّلّبحأو ,كقلخ ّلضفأ ىلع  ّلّلص مهللا 
  , ًباًلوسرو ا ًّييّبن  دمحمبو , ا ًبنيد مالسإلابو , ا ًببر هللاب

 :f≈Ñ=_›` , هللا لوسر هغ ّللبو ,هللا هعرش ام اًلإ نيد اًل

 هنأ يرهزلا نع هحيحص يف يراخّبلا جرخأف
 ,غالّبلا  هللا لوسر ىلعو ,ةلاسرلا هللا نم» :لاق
 .«ميلستلا انيلعو

 ماوعلا نم مهعّبت نمو ءاوهألا ّلهأ نم طلخلا رثكأ ام
 راثآب كربتلاو ,ا ًبمومع كربتلا لوح عرشلا ّلئاسم يف
  هيلإ تّبسُنن ىتح !صوصخلا هجو ىلع  لوسرلا
 ؛هريغو لوّبنطسإ فحتمك ,فحاتم يف تلع ُنجو , ٌرراثآ
 كلت يف حايسلا نم ةلهجلا اهب داص ُنيو ,لاومألا اهب ّلكؤ ُنتل
 .رمألا ةقيقح اوفرعي مل نيذلا دالّبلا

 ثيدحلا ّلعجأس  هراثآب كربتلا ةلأسمل ا ًبحيضوتو
 :طاقن ىلع
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 ىلوألا:  

 كربتلا اذكو ,هتايح يف  ةفيرشلا هتاذب كربتلا نأ
 ءاج ّلب ,ا ًبعرش عونممب سيل ,هنم اهنأ ةتباثلا  هراثآب
  لوسرلا ناك امو ,اهب كربتلا رارقإ  لوسرلا نع
 هللا لوسر يف ا ًبمومذم ا ًبولغ اذه سيلو ,ا ًبهوركم ا ًبرمأ  ّلرقيل

. 

 هيلع يّبنلا برق باب» ملسم حيحص يف ءاج دقف
 ناك» : لاق  سنأ نع :«هب مهكربتو سانلا نم مالسلا
 مهتينآب ةنيدملا مدخ ءاج  ادغلا  ّلىلص اذإ  هللا لوسر
 هوؤاج امبرف ,اهيف هدي سمغ اًلإ ءانإب ىتؤ ُني امف ,ءاملا اهيف

 .اهيف هدي سمغيف , دراّبلا  ادغلا يف

 اوداك  يّبنلا أضوت اذإ» :يراخّبلا حيحص يفو
 .«هئوضو ىلع نولتتقي

 هنم اهنأ ةتباثلا هنع ةلصفنملا  ةيسحلا هراثآ كلذكو
 ءاوس ,كلذ وحنو هسّبلي ناك امو ,هقرعو ,هرعشك ,

 . هتافو دعب وأ هتايح يف
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 ميهافملا حيحصت

 عرد نم ركذ ام باب» :هحيحص يف يراخّبلا بّلوب دقف
 ّلمعتسا امو ,همتاخو هحدقو هفيسو هاصعو  يّبنلا
 هرعش نمو ,هتمسق ركذي مل امم ,كلذ نم هدعب ءافلخلا
 .«هتافو دعب مهريغو هباحصأ كربتي امم هتينآو هلعنو

 يّبنلا ناك» :لاق  سنأ نع ملسم حيحص يف ءاجو 
 ,هيف تسيلو اهشارف ىلع مانيف ميلس مأ تيب ّلخدي 

 :اهل ّليقف , ْتتيتأف ,اهشارف ىلع مانف موي تاذ ءاجف :لاق
 تءاجف :لاق .كشارف ىلع كتيب يف مان  يّبنلا اذه
 ,شارفلا ىلع ميدأ ةعطق ىلع هقرع عقنتساو قرع دقو
 كلذ فشنت تلعجف (بيطلا ءاعو) اهتديتع تحتفف
 ام :لاقف  يّبنلا عزفف ,اهريراوق يف هرصعتف قرعلا
 هتكرب وجرن ,هللا لوسر اي :تلاقف ؟ميلس مأ اي نيعنصت
 .« ِتِتبصأ»:لاق .اننايّبصل

  يّبنلا ناك  ٌرةّبج اهدنع ناك هنأ  ءامسأ نعو
 «اهب ىفشتسي ىضرملل اهلسغن نحنف» :تلاق ,اهسّبلي
 .[ملسم هاور]
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 , َر رمجلا  هللا  ُنلوسر ى َرم َرر امل» : لاق  سنأ نعو
 مث ,هقلحف نميألا ه َّققش قلاحلا لوان ,قلحو هكسن رحنو
 قشلا هلوان مث ,هايإ هاطعأف يراصنألا ةحلط ابأ اعد
 :لاقف ,ةحلط ابأ هاطعأف ,هقلحف .قلحا :لاقف ,رسيألا
 .[ملسم هجرخأ] «سانلا نيب همسقا

 :تلق :لاق نيريس نبا نع يراخّبلا حيحص يفو
 ّلّبق نم هانّبصأ , يّبنلا رعش نم اندنع يناميلسلا  ديّبعل
 يدنع نوكت نأل :لاقف .سنأ ّلهأ ّلّبق نم وأ ,سنأ

 !اهيف امو ايندلا نم يلإ بحأ هنم  رعش

 ةيناثلا ةطقنلا:  

 ا ًبًئيش بسني نأ - ناك نم ا ًبنئاك - دحأل زوجي اًل
 دنس اًلو ,حضاو ّليلد اًلو ,عطاق ناهرب الب  انلوسرل
 يف ّلخاد وهف ّليلد ريغ نم ا ًبًئيش هيلإ بسن نمو ,ّلصتم
 يفو ,«رانلا نم هدعقم أ ّووبتيلف يلع بذك نم» : هلوق
 ,«رانلا جليلف يلع بذك نم هنإف ؛يلع اوبذكت ال» :ظفل
 .هريغو حيحصلا يف جّلرخم رتاوتم ثيدح اذهو
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 نم اذه نإ وأ  لوسرلا رعش نم اذه نإ :لاق نمف 
 دانسإب تأي ملو ,اهوحن وأ  درب وأ بوث نم هساّبل

 هللا لوسر نع ثّلدح نمك وهف ,كلذ ىلع ّلصتم حيحص
 حيحص دانسإب اًلإ هثيدح ّلّبقي اًل هنأ امكف ,دنس الب 

 .راثآلا كلت نم هيلإ بسنُني ام كلذكف

 نم دانسإلا باب» ملسم حيحص ةمدقم يف ءاج دقو
 يف فلسلا هلاق امم ةلمج  ملسم مامإلا ركذو «نيدلا
 اونوكي مل :لاق نيريس نبا نع :اهنمو ,باّبلا اذه
 انل او ّلمس :اولاق ةنتفلا تعقو املف ,دانسإلا نع نولأسي
 ىلإ رظنيو ,مهثيدح ذخؤيف ةنسلا ّلهأ ىلإ رظنيف ,مكلاجر
 .مهثيدح ذخؤي الف عدّبلا ّلهأ

 ,نيدلا نم دانسإلا : كراّبملا نب هللا دّبع لاقو
 .ءاش ام ءاش  ْتن َرم لاقل دانسإلا اًلولو

 مهلك ةئام ةنيدملاب  ُنتكردأ : دانزلا وبأ لاق ّلب
 .هلهأ نم سيل :لاق ُني ,ثيدحلا مهنع ذخؤي ام ,نومأم
 !ىكتشملا هللا ىلإ !؟اننامز ّلهأ نم ريثكب فيكف
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Ë^˚ì⁄W اذه يف  انلوسرل ةبوسنملا راثآلا كلت نأ 
 همزل كلذ ريغ ىع ّلدا نمو ,هراثآ نم تسيل نامزلا
 .نيقيب اًلإ ّلصألا اذه نع ّلقتني اًلو ,ّليلدلا

 هنأ  ثراحلا نب ورمع نع يراخّبلا جرخأ دقو
 ,ا ًبرانيد اًلو ا ًبًمهرد هتوم دنع  هللا لوسر كرت ام» :لاق
 هحالسو ءاضيّبلا هتلغب اًلإ ,ا ًبًئيش اًلو ,ةمأ اًلو ا ًبدّبع اًلو
 .«ةقدص اهلعج ا ًبضرأو

 هكرت ام ةلق ىلع ا ًبحضاو ا ًبصن  َّقَّصن ّليلج يباحص اذهف
 , ّلمعتف يفنلا قايس يف  ركن «ا ًبًئيش» :هلوقو , هللا لوسر
 !؟نورقلا رورمب فيكف ,دهعلا برق عم اذه

 ا ًبًئيش نامزلا اذه يف  هللا لوسرل بسن  ْتن َرم هيلعو 
 .ةضوفرم ةنيب الب ىوعدلاو , ُنّليلدلا همزل هراثآ نم

 ةثلاثلا ةطقنلا: 

 لوسرلا نأ ا ًبثيدح دروأ نأ دعب  يّبطاشلا لاق
 هءوضو نيملسملا نم هلوح نم ردتبا مَّقخنت وأ أضوت اذإ»
 مهآر املف ,مهدولج هب اوحسمو هوبرشف ؛هتماخنو
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 سمتلن :اولاق ؟اذه نولعفت  َممـ ِتل :مهلأس ,كلذ نوعنصي
 نم» : هللا لوسر مهل لاقف .كلذب ةكربلاو روهطلا

 ,ثيدحلا قدصيلف هلوسرو هللا هبحي نأ بحي مكنم ناك
 .«هراج  ِتِذؤي الو ,ةنامألا  ِّددؤيلو

  َّقنأب رعش ُنم وهف ّلقنلا اذه  ّلحص نإف : يّبطاشلا لاق
 نم ىرحألاو دكآلا وه ام ى ّلرحتي نأو ,هكرت ىل ْتو َرألا
 .FNE=فيلكتلا فئاظو

 عّليض نم نأ وهو ,مهم رمأ ىلإ ه ِّبّبني  يّبطاشلا اذهف
 يهن ام بكترا وأ رماوألا نم  هللا لوسر هب ءاج ام
 فيكف , هنم اهنأ ةتباثلا  لوسرلا راثآ هعفنت مل هنع
 نم لاومألا اهب ىن ُنجُت ,اهارتفا نم فرعي اًل ةتباث ريغ راثآب
 !ةلهجلا جذسلا

 لامعألاب كربتلا وه كربتلا ّلضفأ نأ ىلإ ه ِّبّبني  هنأ امك
 اذلو ,باقعلا اهكرت ىلعو ,باسحلا اهيلع يتلا ةحلاصلا

 مل - اًمه نم اًمهو -   رمعو ركب يبأك ةباحصلا راّبك دجُت
                                                 

 .(2/192,292) ماصتعاًلا (1) 
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 ناقباستي اناك ّلب , هراثآب كربتلل قباستلا امهنع ّلقني
 .قلخلا هللا قلخ اهلجأل يتلا ةحلاصلا لامعألا يف

 اهب كربتلا نأ معزي  ارتفملا راثآلا يمظعم ضعب ّلب
 هنأ ىلع هليلد امف ,كربتلا كلذ ىلع اهّبحاص رجؤي
 .ا ًبريّبك ا ًبرجأ ع ّليض دقف كلذ يف طّلرف نم نأو !؟روجأم

 يف ءاج ام - هادهل هللا مهقفو - كًئلوأ عمسي ملأ
 كير ُنأ اًلأ :ساّبع نبا يل لاق» : لاق ءاطع نع نيحيحصلا
 ءادوسلا  أرملا هذه :لاق .ىلب :تلق ؟ةنجلا ّلهأ نم  أرما
 هللا عداف ؛فشكتأ ينإو ,عرصأ ينإ :تلاق  يّبنلا تتأ

 توعد ِتئش نإو ,ةنجلا كلو تربص ِتئش نإ» :لاق ,يل
 عداف فشكتأ ينإف :تلاق .ربصأ :تلاق .«كيفاعي نأ هللا
 .اهل اعدف .فشكتأ  َّقاًلأ هللا

  ٌرريثك  ُنه َرك َرر َرت  ًبامتحم يوادتلا نكي مل امل : يّبطاشلا لاق
 مكح ىلع ءاقّبلا يف  نذأو ,حلاصلا فلسلا نم
 يّبنلا تلأس يتلا ةعورصملا  أرملا ثيدح يف امك ,ضرملا
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 اهتلاح ىلع ءاقّبلا عم رجألا يف اه ّلريخف ,اهل وعدي نأ 
 .FNE«كلذ لاوز وأ

 كرتو لوضفملل اهدشرأ  لوسرلا ناك ّلهف
 !؟هللا نذإب ءافشلا لوصحو ,هئاعد ةكرب ّلين نم ّلضفألا

 ةعبارلا ةطقنلا:  
 نكامأ ى ّلرحتي ناك  رمع نبا نأب مهضعب لدتسي
 يتلا نكامألا اهنمو ,اهيف  ّليّلصيف  لوسرلا  الص
 ربنملا ىلع هدعقمب حسمتلاك , هللا لوسر تسماًل
 كلتب كربتلا زاوج ىلع كلذب نولدتسي ,كلذ وحنو
 .كلذ ّلعف ىلع  ّلثحلاو ّلب ,ةموعزملا راثآلا

Ë^§È^i=ƒŸ=‰Ü^=‹‚=ËrÈÁW=
• ^ÿÈrÊ=^˚Ë€W  
 ةحصب ّليق ول هلعف نكمي اًل رمأ ىلع ّلثحلا حصي فيك

 دحاو رثأ ىلع حيحص ّليلد  ّلثاحلا دنع ّلهف !؟كلذ
 كربتملا رجؤي ىتح ,نامزلا اذه يف  هللا لوسرل بوسنم
  !؟ةكربلا هل ّلصحتو مهمعز دح ىلع هب

                                                 
 .(2/262) تاقفاوملا (1) 
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 يذلا  هيلع دعقي ناك يذلا ربنملا نأ مولعملا نمو
  لوسرلا رثأل ا ًبّبُّللطت هديب هحسمي  رمع نبا ناك
 .نورق ذنم قرتحا دق ,هيلع

 قرتحا دقف مويلا امأ : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق
 نبا نع لوقنملا رثألا نأل ؛هيف َّصِّبخر ام لاز [و] ...ربنملا
 .FNEهدعقمب حسمتلا وه امنإ هريغو رمع

 نيدشارلا ءافلخلا دهع يف هدقـف تّبث  هراثآ ضعبو 
 ذ َّقخَّتا» :لاق  رمع نبا نع نيحيحصلا يف ءاج امك ,

ًبمتاخ  هللا لوسر  دعب ناك مث ,هدي يف ناكو ,قرو نم ا 
 دي يف دعب ناك مث ,رمع دي يف دعب ناك مث ,ركب يبأ دي يف
 لوسر دمحم :هشقن ,سيرأ رًئب يف دعب عقو ىتح ,نامثع
 .«هللا

 بوسنم نصغ وهو ,بيضقلاو  دربلا كلذكو
 ءاملعلا ضعب َّصن دقف ,هلمعتسي ناك هنأب  هللا لوسرل
 .امهل راتتلا قارحإ ىلع خيرأتلا ّلهأو

                                                 
 .(2/242)ميقتسملا طارصلا ءاضتقا (1) 
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 ىلوتسا امل  روكذملا  دربلا تّبهذ :ينيرافسلا لاق
 عضو دقف ...( وكاًلوه ) مهمدقمو دادغب ىلع راتتلا
 ,بيضقلا اذكو ساحن قّبط يف  روكذملا  دربلا وكاًلوه
 .FNE(ةلجد يف اًمهدامر  ّلرذو امهقرحأف

 ام نأ يف  ثراحلا نب ورمع ثيدح ركذ ىضم دقو
 برق عم اذه ,ا ًبدج ّليلق راثآلا نم  لوسرلا هكرت
 !؟اهيلع نورقلا تلواطت دقو فيكف , هتافو

• ^ÿÈrÊ=^ÿo_‡ÏW==
 هح ّلحص دانسإب هفنصم يف  قازرلا دّبع جرخأ

 :لاق , ديوس نب رورعملا نع ,FOE= ةيميت نبا مامإلا
 أرقف رجفلا انب  ّلىلصف ,ةنيدملاو ةكم نيب  رمع عم تنك»
 ىأر مث ,(شيرق فاليإل)و (كبر ّلعف فيك رت ملأ)
 :اولاقف ,مهنع لأسف ,دجسم يف نولصيف نولزني ا ًبماوقأ
 ناك نم كله امنإ :لاقف , يّبنلا هيف ىلص دجسم

                                                 
 .(1/241)باّبلألا ءاذغ (1) 
 .(11/114)ىواتفلا (2) 
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 نم ءيشب  ّلرم نم ,ا ًبعيب مهئايّبنأ راثآ اوذخَّتا مهنأ مكلّبق
 .« ِضميلف  َّقاًلإو , ِّبّلصيلف  الصلا ترضحف دجاسملا

 انرمأ يذلا  قورافلا رمع ناك ّلهف !ربكأ هللا 
 ّلمع نع ىهني هتنس عاّبتاو هب ءادتقاًلاب  هللا لوسر
 !نولقعي الفأ !؟هيلع سانلا رجؤي

 كلذ بحتسي مل : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق
 :ةباحصلا رباكأ هلعفي ملو هّبحتسي مل امك ,ءاملعلا روهمج
 نب ِذاعمو ,دوعسم نباو ,يلعو ,نامثعو ,رمعو ,ركب يبأك
 هوأر ولو ,رمع نبا ّلعف ام ّلثم اولعفي مل ,مهريغو ,لبج
 .FNEهب ءادتقاًلاو هتعباتم نو ّلرحتي اوناك امك هولعفل ا ًبّبحتسم

 اذه يف ذخأي مل :هنأ  كلام مامإلا نع  ركذو
 ىلع هدعقمب حسمتلا يف هلعفب ذخأي مل امك ,رمع نبا ّلعفب
 نوكل اهيف  ّلىلص يتلا نكامألا دصق باّبحتساب اًلو ,ربنملا
 اهدصق بحتسي رمع نبا ناكف ,اهيف هتكردأ  الصلا
 ,كلذ نوّبحتسي اًل ةباحصلا روهمج ناكو ,اهيف  الصلل

                                                 
 .(11/114)ىواتفلا :رظنيو ,(1/182)ىواتفلا (1) 
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 ثيح يّلصي نأ وهو ,هّبحتسي  ناك ام نوّبحتسي ّلب
 نم ىهني باطخلا نب رمع هوبأ ناكو , ُن الصلا ه ْتتكردأ
 مكلّبق ناك نم كله امنإ : لوقيو ,اهيف  الصلل اهدصقي
 هتكردأ نم ,دجاسم مهئايّبنأ راثآ اوذخَّتا مهنإف ؛اذهب
 نب رمع مهرمأف .بهذيلف اًلإو ّلصيلف هيف  الصلا
 نب رمع ناك ذإ , هللا لوسر مهل ه ّلنس امب باطخلا
 عاّبتاب انرم ُنأ نيذلا نيدشارلا ءافلخلا نم  باطخلا

 ثيح ,ركب يبأبو هب ءادتقاًلاب رمألا صوصخ هلو ,مهتنس
 رمألاف .«رمعو ركب يبأ :يدعب نم نيذللاب اودتقا» :لاق
 .FNEةنسلاب رمألا نم عفرأ ءادتقإلاب

• ^ÿÈrÊ=^ÿo_ÿpW==

 كربتلا ّلجأل كلذ د ّلصقتي نكي مل   رمع نبا نأ
 , هللا لوسرل  اكاحم كلذ ّلعفي ناك ّلب ,ءيشلا تاذب
 .كلذ ىلع  صرحي ناكف ,هل ةعباتمو

                                                 
 .(232و2/632)ماصتعاًلا :رظنيو ,(22/614)ىواتفلا (1) 
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 نب ديّبع نع ملسم حيحص يف ءاج ام كلذل  ّللدي
 دّبع ابأ اي :امهنع هللا يضر رمع نب هللادّبعل لاق هنأ جيرج
 كباحصأ نم ا ًبدحأ رأ مل ا ًبعبرأ عنصت كتيأر نمحرلا
  ؟اهعنصي

 ؟جيرج نبا اي نه ام :لاق

 كتيأرو ,نييناميلا اًلإ ناكرألا نم سمت اًل كتيأر :لاق
 كتيأرو , رفصلاب غّبصت كتيأرو ,ةيتّبسلا لاعنلا سّبلت
 تنأ ّللهت ملو ,لالهلا اوأر اذإ سانلا َّقّلهأ ةكمب تنك اذإ

 .ةيورتلا موي نوكي ىتح

 هللا لوسر رأ مل ينإف ناكرألا امأ :رمع نب هللادّبع لاقف
 تيأر ينإف ةيتّبسلا لاعنلا امأو ,نييناميلا اًلإ سمي 

 أضوتيو رعش اهيف سيل يتلا لاعنلا سّبلي  هللا لوسر
 تيأر ينإف  رفصلا امأو ,اهسّبلأ نأ بحأ انأف ,اهيف
 امأو ,اهب غّبصأ نأ بحأ انأف ,اهب غّبصي  هللا لوسر
 هب ثعّبنت ىتح ّلهي  هللا لوسر رأ مل ينإف لالهإلا
 .«هتلحار
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 ةعباتم ىلع ا ًبصيرح ناك  رمع نبا نأ ديفي اذهف 
 عونو ,هسّبل ةيفيك يف :هيلع ردقي ءيش ّلك يف  لوسرلا

 .كلذ وحنو ,هسولج ناكمو ,هب غّبصي امو ,هئاذح

 :ةلأسملا هذه ريرقت يف  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق
 ام اًلإ ,كلذ ّلعفي نكي مل فلسلا نم ا ًبدحأ نأ نيّبت دقو
 عضاوملا يف لوزنلا ى ّلرحتي ناك هنأ :رمع نبا نع ّلق ُنن
  ّلىلص يتلا عضاوملا يف  الصلاو  يّبنلا اهيف لزن يتلا
 يف هئوضو ّلضف  ّلبصو أ ّلضوت  يّبنلا نأ ىتح ,اهيف
  ٍّررحت رمع نبا نم اذهو ,كلذ رمع نبا ّلعفف , رجش ّلصأ
 هلوزن يف :هلعف ّلثم ّلعفي نأ دصق هنإف ,هلعف ّلثمل
 رمع نبا دصقي مل ,كلذ ريغو ءاملل هّبصو ,هتالصو
 .اهلزن يتلا عضاوملا يف ءاعدلاو  الصلا

  :ّلئاسم ثالث يف انه مالكلاو :لاق

o dvÑ^‰_W هلعف يذلا ّلعفلا  روص يف هب  ّليّسأ ّلتلا نأ, 
 يذلا بّبسلا مدع عم وأ ,هيف هدصق ملعي نأ ريغ نم
 نولوقي ةفئاط عم رمع نباو ,روهشم عازن هيف اذهف ,هلعف
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 بلاغلاو ,كلذ يف مهفلاخي مهريغو ,نيلوقلا دحأب
 نولعفي اونوكي مل مهنأ راصنألاو نيرجاهملا نع فورعملاو
 ... رمع نبا ّلعفك

 يّلصي نأ هرفس يف ّلجر ى ّلرحت ول هنأ :بابلا اذه نمو
 تقو ءاج اذإ هيف  ّلىلصو  يّبنلا هيف لزن ناكم يف
 ؟ّليّبقلا اذه نم اذهف , الصلا

o ^ªåaÿÔ=^ÿo_‡ÎÔW الصلل ةعقّبلا كلت ى ّلرحتي نأ  
 نأ دارأ ّلب , الصلل ا ًبتقو كلذ نوكي نأ ريغ نم اهدنع
  نع ّلقني مل اذهف ,ةعقّبلا ّلجأل ءاعدلاو  الصلا ئشني
 رمع نبا نأ سانلا ضعب ىع ّلدا نإو ,هريغ اًلو رمع نبا
 رتاوتو ,كلذ نع ىهن هنأ رمع هيبأ نع تّبث دقف ,هلعف
 ,كلذ نولعفي اونوكي مل مهنأ :راصنألاو نيرجاهملا نع
 ةجح - كلذ ّلعف ول - رمع نبا ّلعف نوكي نأ عنتميف
 .راصنألاو نيرجاهملا ىلعو ,هيبأ ىلع

 نكامأو ءايّبنألا راثآو عاقّبلا نودصقي ةباحصلا نكي مل
 .مهتماقإو مهرفس
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o Ë^ªåaÿÔ=^ÿo_ÿoÔW يف ةعقّبلا كلت نوكت  َّقاًلأ 
 ا ًبرفس اهيلإ رفاسي وأ ,اهيلإ هقيرط نع لدعي ّلب ,هقيرط
 هيف  ّليّلصيل ءار ِح ىلإ بهذي نم ّلثم , ًباليوط وأ ا ًبريصق
 ىسوم هيلع  ُنهللا م ّللك يذلا رو ّلطلا ىلإ بهذي وأ ,وعديو
 نم ةنكمألا هذه ريغ ىلإ رفاسي وأ ,وعديو هيف  ّليّلصيل
 وأ ءايّبنألا تاماقم اهيف :لاقي يتلا لاّبجلا ريغو لاّبجلا
 ام ّلثم ,ءايّبنألا نم يّبن رثأ ىلع ينّبم دهشم وأ ,مهريغ
 ّلّبجو ,نويساق ّلّبج يف ام ّلثمو ,هلعن ىلع ا ًبينّبم ناك
 هذه وحنو ,سدقملا تيّبب يذلا اتيز روط ّلّبجو ,حتفلا
 هللا لوسر لاحب ا ًبملاع ناك نم ّلك ملعي امم اذهف ,عاقّبلا

 نودصقي اونوكي مل مهنأ ,هدعب نم هباحصأ لاحو ,
 ...ةنكمألا هذه نم ا ًبًئيش

 يّبنلا ناكل هيلع هللا بيثي ا ًبّبحتسم ا ًبعورشم اذه ناك ول
 ناكو ,كلذ هباحصأ ملعي ناكلو ,كلذب سانلا ملعأ 

 .مهدعب نمم هيف بغرأو كلذب ملعأ هباحصأ
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 نم هنأ ملع كلذ نم ءيش ىلإ نوتفتلي اونوكي مل املف
 ةبرقو  داّبع اهنودعي اونوكي مل يتلا ,ةثدحملا عدّبلا
 ريغ عّب ّلتا دقف ةعاطو ةبرقو  داّبع اهلعج نمف ,ةعاطو
 .FNE=...هللا هب نذأي مل ام نيدلا نم عرشو ,مهليّبس

• ^ÿÈrÊ=^ÿà^f∆W==
 ءايشألا كلتب كربتلل سانلا نوعدي نيذلا ءاًلؤه

 هب ءاج امب اوماق ّله , هللا لوسرل ناهرب الب ةبوسنملا
 نم ريذحتلاو ,ديحوتلا ىلإ  وعدلا نم : هللا لوسر
 قّبي ملو ؛عدّبلل ةبراحملاو ,ننسلا ىلع ةظفاحملاو ,كرشلا
 !؟كربتلا كلذ ىلع سانلا او ّلثحي نأ اًلإ مهيلع

 اًلإ  رمع نبا ّليلجلا يباحصلا  ريس نم قّبي مل ّلهو 
 سانلا ىهني  رمع ناك يذلا رمألا اذه ّلثم يف هتعباتم
 !؟هنع

 اًلإ متت اًل  لوسرلا ةّبحمو ,ّلمكي اًل نيدلا ّلهو
 !!اذه ّلثمب

                                                 
 .(233-2/133)ميقتسملا طارصلا ءاضتقا (1) 
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 روهمج عم باوصلا : ةيميت نبا مامإلا لاق
 ,هرمأ ةعاطب نوكت  يّبنلا ةعباتم نأل ؛ةباحصلا
 يذلا هجولا ىلع ّلعف ام ّلثم ّلعفي نأب ,هلعف يف نوكتو
 هيف  داّبعلا دصق ناك ناكم يف  داّبعلا دصق اذإف ,هلعف
  .دجاسملاو رعاشملا دصقك ,هل ةعباتم

 هنوكل قافتاًلا مكحب ناكم يف لزن اذإ امأو :لاق
  َّقرحتي مل هنأ ملع ُني امم ,كلذ ريغ وأ ,لوزنلا تقو فداص
 نإف ,هل نيعّب َّقت ُنم نكن مل ناكملا كلذ انيرحت اذإف ,ناكملا كلذ
 .FNEتاينلاب لامعألا

  ةسماخلا ةطقنلا:  

  َّقسمن نأ ةكربلا لوصح باّبسأ نم نأ مهضعب ركذي
 تاذ ةكرب ّلهو !هللا ناحّبس ايف , يّبنلا ه َّقسم ا ًبًئيش
 ىلإ ىدعتت - يمأو يبأ هادف - ةكراّبملا  لوسرلا
 سلج ةبرت ّلكو ,اهًئطو ضرأ ّلك :لاقي ثيحب ,نكامألا

                                                 
 .(2/222)ميقتسملا طارصلا ءاضتقا (1) 
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 ّلّبج ّلكو ,اهحفاص دي ّلكو ,هكلس قيرط ّلكو ,اهيلع
 ,هب كربتيو ,هتكرب بلطت  ه َّقسم ءيش ّلكو ,هدعص
 !؟هب ىفشتسيو

 لوقي ةنسلا ّلهأ ءاملع نم ا ًبفلس كًئلوأ دجي ّله
  ؟كلذب

 كلت نم ىعَّقدي امم ا ًبًئيش اوتّبثي نأ مهنكمي ّلهو
 .FNE؟راثآلا

                                                 
 نأل ؛ءارح راغب كربتلا عرشي هنأ :مهلوق مهضعب بئاجع نمو (1) 

 هّلسم دق راغلا اذهف !ثنحتيو هيف سلجي ناك  لوسرلا
 ناك ءارح راغ ىلإ  لوسرلا باهذ :لاقيف , هللا لوسر
 هب كربتلا نع  ًبالضف هيلإ باهذلا عرشي الف ,ةثعّبلا ّلّبق
 .هراجحأب حسمتلاو
 دق ناك نإ  وّبنلا ّلّبق هلعف ام : ةيميت نبا مامإلا لاق 

 وهو , ّلالف اًلإو ,هيف هعاّبتاب نورومأم نحنف , وّبنلا دعب هعرش
 اًلو ,ءارح راغ ىلإ كلذ دعب دعصي مل ىلاعت هللا هأ ّلّبن نيح نم
 ّلّبق ةكمب هيلع هللا تاولص ماقأ دقو ,نودشارلا هؤافلخ
 ماعو ,ءاضقلا  رمع يف ةكم ّلخدو ,ةنس  رشع عضب  رجهلا
 عادولا ةجح يف اهاتأو ,ةليل نيرشع نم اّبيرق اهب ماقأ حتفلا
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 هنم اهنأ ةتباثلا هراثآب وه امنإ حاّبملا كربتلا نأ ىضم دقو
 .كلذ ريغو لاّبجلاو راجحألاب اًل ,

 ّلعف ىلع دحأ ّلّبجو روث راغب كربتلا زاوج مهسايقو
  رمع نباف ؛دساف سايق ,ةنامرلا وأ ربنملا عم  رمع نبا

 هرثأ نم ربنملا باصأ امب ّلب ,بشخلا تاذب كربتي مل 
  لوسرلا تويب باوبأب كربت هنأ هنع ّلقني مل اذل ,

 ,بارت نم  ةفيرشلا همدق هتأطو امب اًلو ,هتارجحب اًلو
 ةبرتب حسمتيل بهذي ملو ,ىصح نم  هدي هتسم ام اًلو
 .هب حسمتيل روث راغل بهذي ملو , هربق

                                                                             
 .هدصقي ملو هنم بيرق ءارح راغو ,لايل عبرأ اهب ماقأو
  .(11/493)ىواتفلا
 ام ّلعفي نكي مل  وّبنلاب هللا همركأ نأ دعب  يّبنلا : لاقو
 دقو ,كلذ وحن وأ ءارح راغ يف ثنحتلا نم :كلذ ّلّبق هلعف
 يف  رجهلا دعب اهاتأو ,ةنس  رشع عضب  وّبنلا دعب ةكمب ماقأ
 دصقي ملو ,ةنارعجلا  رمع يفو ,حتفلا  وزغ يفو ,ةيضقلا  رمع
 يتأي مهنم دحأ نكي مل هدعب نم هباحصأ كلذكو ,ءارح راغ
 .(62/441) ىواتفلا :رظنيو ,(81/11)ىواتفلا .ءارح راغ
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 يهو ةّبعكلا تناك اذإ نولمأتي نيملسملا تيل مث
 همالسو يبر تاولص ّلسرلا اهب فاط دقو ةّبعكلا
 رضي اًل  هللا لوسر هلَّقّبق يذلا دوسألا رجحلاو ,مهيلع
 !؟ اهسم يتلا راجحألا نم هريغب فيكف , FNEعفني اًلو

 يف يذلا رثألاب حسمتي ناك  رمع نبا نأ لدي امم
 ؛ةنامرلا ىلع  هرثأبو ,ربنملا ىلع  هدعقم ناكم
 ربنم فارطأ حسمي ناك هنأ  هنع ّلقني مل كلذلو
 . هدوعق عضوم َّصخي ناك ّلب , لوسرلا

 هلعفي ام : زاب نب زيزعلا دّبع خيشلا ةحامس لاق
 وأ ةّبعكلا ناردج ضعّبب ...كربتلا نم سانلا ضعب
 .FOEهعنم بجي ّلب ,هل ّلصأ اًل اذه ّلكف ,ةّبعكلا  وسكب

                                                 
 دشارلا ةفيلخلا قورافلا نأ :ملسمل ظفللاو نيحيحصلا يف ءاج (1) 

 ينإ هللاو» :دوسألا رجحلا ّلَّقّبق نأ دعب لاق  باطخلا نب رمع
 اًلولو ,عفنت اًلو رضت اًل كنأو ,رجح كنأ ملعأ ينإو ,كلّلّبقأل
  .(ك ُنتل َّقّب َرق ام كلَّقّبق  هللا لوسر تيأر ينأ

 .(82/682) ىواتفلا (2) 
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 ,اهنم ةكربلا بلط وأ اهؤاعد وأ ةّبعكلا لاؤس :لاقو
 يذلاف ,هللا ريغل  داّبع وهو ,زوجي اًل ربكأ كرش اذهف
 ماقملاب حسمتي وأ هضيرم يفشت نأ ةّبعكلا نم بلطي
 لأسن ربكأ كرش وه ّلب ,زوجي اًل اذهف ,هنم ءافشلا وجري
 !FNE=ةمالسلا هللا

 ةسداسلا ةطقنلا:  

  ّلوجرملاو , رخآلاو ايندلا يف اهعفن مئادلا ةكربلا نإ
  وعدلاو ,ا ًبنطابو ا ًبرهاظ هللا نيدب مايقلا ةكرب يه اهلوصح
 نواعتلاو ,هلئاسوو كرشلا نم ريذحتلاو ,ديحوتلا ىلإ
 .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو ,ىوقتلاو ربلا ىلع

 يف هللا لوسر ا ًبدمحم نأ  داهشب مايقلا :فورعملا نمو
 دلولاو سفنلا قوف  هتّبحمو ,اهنع  ّلبذلاو ,هتنس عاّبتا
 ,ةنسلا موزل ىلع سانلا  ّلثحو ,عدّبلا ةبراحمو ,دلاولاو
 ,هب رمأ ام ىلع ةظفاحملا يف  لوسرلا قح نايبو
 .هنع ىهن ام بانتجاو

                                                 
 .(21/222) ىواتفلا (1) 
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 نأ هللا لأسأ ,هللا نيد يف ثاد ْتح إِلا : هنع ىهن اممو
 ,ا ًبحلاص  ًبالمعو ,ا ًبعفان  ًباملع انقزري نأو ,انقزر اميف انل كراّبي
 دمحلاو , هلوسر ةنس عاّبتاو ,هاضرب انيلع ّلنمي نأو
  .نيملاعلا بر هلل
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
^ÿ’˙fl=^ÿ≈Ÿ›Ï=Ω=d–_‹Ô=‹kwŒ=˝n_á=^ÿ·:  

 يّبن اًل نم ىلع ملسو هللا ىلصو ,هدحو هلل دمحلا 
  :f≈Ñ=_›` ,هدعب

 ام  اكاحمل ؛فحتم ةماقإ ةيعورشم لوح تافقو هذهف
 : انلوسر رصع يف ناك

 ىلوألا ةفقولا:  
 ام  اكاحمل فحتم ّلعج نم ةيعرش ةيلمع  دئاف اًل هنأ

 دسافملا ىلإ هادؤم ّلب ,راثآ نم  انلوسر دهع هيلع ناك
 .يتأيس امك  ٌررهاظ اهؤرد بجاولا

  انلوسر نأ :ةيعرش ةيلمع  دئاف نم  ٍللاخ هنأ نايبو
 مأ دّبعتلل ا ًبدصاق ناك ّله هتاينتقمو هيناوأو هساّبل عون يف
  ؟هموق  داع ىلإ عجار كلذ نأ

 برقتيو دّبعتي ناك  انلوسر ّله :ىرخأ ةرابعب
 عجار كلذ مأ ؟ةمُنربلا يف ماعطلا جاضنإو ,ةمامعلا سّبلب
 ؟هنامزو هدهع يف ناك ام ىلإ
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Ë–g⁄=^§È^iW ثحّبم تحت ةجردنم ةلأسملا هذه نإف 
 هلاعفأ نأ مولعملا نمو ,« لوسرلا لاعفأ» :وه يلوصأ

 اهلوانت دقو ,يعرشلا همكح مسق ّلكلو ,ماسقأ ىلع 
 باتك يف مهضعب اهدرفأو ,نورق نم لوصألا ءاملع
 يف (ـه266/ت) يّسدقملا ةماش وبأ ّلعف امك ّلقتسم
 لاعفأب قلعتي اميف لوصألا ملع نم ققحملا» :هباتك
 .« لوسرلا

 اًلو هب ءادتقاًلا يف دّبعتي اًل ام  لوسرلا لاعفأ نمف 
 شاع يذلا هموق  داع ىلإ عجار هنأل ؛هيف هب  ّليّسأ ّلتلا عرشي
 يناوأ يف نوبرشيو ,مئامعلا نوسّبلي اوناك برعلاف ,مهعم
  لوسرلاو ,مهتداع نم يه ةسّبلأ نوسّبليو ,ةفورعم
 نم اًل ,هموق هيلع ىرج امو  داعلا باب نم كلذ ّلعفي
 .هقفلا لوصأب ملع هل ناك نمل فورعم اذهو ,دّبعتلا باب

 ا ًبعجار ناك ام وهو  لوسرلا لاعفأ نم مسقلا اذهو
 :نيعون ىلع هموق  داع ىلإ

• ^ÿ·È«=^˚Ë€W نيذلا موقلا نع موق  داع هيف فلتخَّت ام 
 ةكلمملا» اندلب ّلهأ هسّبلي ام  داع :كلذ لاثم ,مهدعب اوتأ



 
82 

 ميهافملا حيحصت

  , رتغلا وأ غامشلا وه سأرلا ىلع «ةيدوعسلا ةيبرعلا
 ساّبل سّبليلف  لوسرلاب  ّليّسأ ّلتلا دارأ نمف ,ةمامعلا اًل
 هسّبل يف  انلوسر ّلعف امك ,مهعم شيعي نيذلا هموق
 .هموق ساّبلل

 ,هموق ّلعف نم اذه نكي ملو ,ةمامعلا سّبلب دّبعت نمف
 دق :هل لاقيف ,اهسّبل  لوسرلا نأل اهسّبلأ :لاقو
 :نيروذحم يف تعقو

o سّبلي ناك ثيح ؛ لوسرلا تفلاخ كنأ :لوألا 
 .كموق ساّبل سّبلت مل تنأو ,هموق ساّبل 

o عونمملا  رهشلا ساّبل يف ّلخدي اذه كلعف نأ :يناثلا 
  .ا ًبعرش

• ^ÿ·È«=^ÿo_‡Ï دجوي نأ :موقلا  داع ىلإ ا ًبعجار ناك امم 
 ,هنامز ّلهأ اهلعفي يتلا  هتداعك  داع مهدعب نم دنع
 مئامعلا هلاجر نم ريثك سّبلي يمالسإ دلب :كلذ لاثم
 ةمامعلا سّبل اذإف ,اهسّبلي اًل مهضعبو ,مهل  داع يهو
 :هل ّليق ,ا ًبيسأت اهسّبلأ :لاقو دلّبلا كلذ ّلهأ نم ّلجر
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 ,ةلاحلا هذه يف  لوسرلا ّلعفب ءادتقاًلا كل حصي
 . ّليّسأتلا كلذ ىلع هللا نذإب روجأم تنأو

 ,FNEملسم دنع رمع نبا ثيدح يف ءاج ام :كلذل لدي
 اهيف سيل يتلا لاعنلا سّبلي  هللا لوسر تيأر» :لاق
  رمع نباف ,«اهسّبلأ نأ بحأ انأف اهيف أضوتيو رعش
 هنامز ّلهأ ضعب اهسّبلي يتلا لاعنلا هذه سّبل دصقت
 .اهسّبلي اًل هباحصأ ضعب نأ عم , هللا لوسرب ا ًبيسأت

j·gÎÊW ام زاوج ىلع اذه ّلثمب لاًلدتساًلا حصي اًل 
 الف ,ريرحلا نوسّبلي دلب ّلهأ نأ ول : ًبالثمف ,عراشلا هم ّلرح
 . ّلنيب حضاو رمأ اذهو .كموق ساّبل سّبلا :لاقي

 ىلع يوتحي فحتم ّلعج نأ :ىضم امم دوصقملاو
 امو  هدهع يف ناك ام يكاحت ناوأو تاينتقمو تاودأ
 .هنم ةيلمع  دئاف اًل هسّبلي ناك

 كلذ ّلثم يف برشلاب هللا ىلإ برقتأس :ّلئاق لاق ول ّلب
 سيلو  هللا لوسر هيف برشي ناك ام ّلثامي يذلا ءانإلا

                                                 
 .61 :ص  ًباًلوطم هركذ مدقت (1) 
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 برقتو ,نيدلا يف ثدحأ دقف ,هموق يناوأ نم ءانإلا اذه
 !ةبرقب سيل امب

 لوسرب ا ًبيسأتو ا ًبب ّلرقت ةمامعلا سّبلأس :لاق ول كلذكو
 ا ًبمرحم بكترا دقف ,هموق ساّبل نم ةمامعلا تسيلو  هللا
 .هحيضوت ىضم ام ىلع

Ãe„=–Î⁄W ةنسلا يف درو امب فيرعتلا كلذ نم دوصقملا 
 .يّلمعلا قيّبطتلا نود طقف

=ÃÎ—_€W  
o =`Ëÿ�_W اذه نودب ّلصحي ميلعتلاو فيرعتلا نأ 

 تاذ ةمامعلا ةيفيكل روص ّلعجب كلذو ,ثادحإلا
 عضو نود نم يملع باتك يف اًمهوحنو ةمربلاو ,ةباؤذلا

 كلذبو ,باتك يف  ًبامسر نوكت ّلب ,فحتمو تامسجم
 ىلع نوكيو ,هاّبقع دمحت اًل ام ىلإ يدؤي هحتف باب دصؤي
 .ةمايقلا موي ىلإ ّلمعو هب ك ّلربت نم مثإو همثإ هَّقنس نم

o =n_‡Î�_W نم َّصقني اًل رومألا هذه ّلثمب ماوعلا ّلهج 
  دئافلاف هيلعو ,مهديحوت يف ديزي اًل اهب مهملعو ,مهناميإ
 .ةمدعنم فحتملا اذه ّلثم ةماقإ ديري نم اهنع ملكتي يتلا
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 اذه نأ  ريصّبلا باحصأ ءاملعلا نم ددع ركذ ّلب
 نم ماوعلا نم نأو ,فحتملا هاوح امب قلعتلا ىلإ يدؤي

 .هساّبلو  هللا لوسر يناوأ يه اهنأ دقتعيس

 ريغ ةقيقحلاب مهربخنو سانلا رذحن اننأب :لوقلاو
 .ّلهجلا راشتناو تاًلالضلاو عدّبلا  رثك عم اميس اًل , ٍلفاك

 , ميهاربإ ماقم دنع لاهجلا هلعفي ام ىأر نمو
 كربتلا نم ,اًمهريغو ,رونلا ّلّبجو ,ةفرع يف لاًلإ ّلّبجو
 مهل ّلنيّبيو ,مهيلع ركني نم دوجو عم مرحملا حسمتلاو
 يف - ا ًبريخ هللا مهازج - انئاملع رظن ةحص ملع ؛مهأطخ
  .هتماقإ مدع ىلع مهصرحو ,ّلمعلا اذه ّلثمل مهميرحت

o =n_ÿo�_W هوحنو فحتم ةماقإ نم ّلعفلا اذه ناك ول 
 كلت يف سانلا نم مكف ,حلاصلا فلسلا هيلإ قّبسل ا ًبريخ
 ضعب نم ىتح ةنسلا يف درو امم ا ًبريثك نوفرعي اًل روصعلا
 رفوتو ّلب مهدنع يضتقملا اذه دوجو عمو ,ملعلا ّلهأ
 تلمعتسا يتلا يناوألل نوكت ام برقأ يه يتلا يناوألا

 يف اهولعجي ملو ,اهيلع اوظفاحي مل كلذ عمو , هدهع يف
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 عاّبتا يف ريخلا نأ فورعملا نمو ,اهب سانلا اوفِّبرعيل ناكم
 .فلخ نم عادتبا يف رشلاو ,فلس نم

 ةيناثلا ةفقولا:  
 نيأف هللا ىلإ هب برقتي امم هتماقإ ناك نإ فحتملا اذه

 برقتلا زاوج يف دنتسملا نيأو ؟هتيعورشم ىلع ّليلدلا
 هلعفي ملو  هللا لوسر هلعفي مل هنأو اميساًل ؟اذه ّلثمب

 ,ةلضفملا نورقلا ءاملع نم مهدعب نم اًلو , هتباحص
 . ِّبرصقم مهنود امو ,ِّبرسحم مهقوف امف

 ةثلاثلا ةفقولا:  
 ةماقإ ةمرح ىلع او ّلصن نامزلا اذه يف ءاملعلا راّبك نأ

 كّلربت ىلإ لوؤي هنأ نم نظلا ىلع بلغي امل ؛فحتملا اذه
 ,ةعيرشلا يف هب لومعم نظلا بلاغو ,لالضو كرشو
 هيف رارمتساًلا نأو ,مرحملل ةليسوو قيرط هنأ اوركذو
 .مثإو طلغ

  :ءاملعلا ءاًلؤه نمو
o نازوف نب حلاص روتكدلا ةمالعلا خيشلا يلاعم 

 .نازوفلا
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o خيشلا لآ زيزعلادّبع ةمالعلا خيشلا ةحامسو. 
o ناديحللا حلاص ةمالعلا خيشلا ةحامسو. 
o داّبعلا نسحملادّبع ثدحملا ةمالعلا خيشلاو. 
o كاربلا نمحرلادّبع ةمالعلا خيشلاو. 
o نيصحلا دعس ةمالعلا خيشلاو. 
o يحجارلا زيزعلادّبع ةمالعلا خيشلاو. 

 ,هتعاط ىلع مهرامعأ يف دمأو ا ًبريخ هللا مهازج
 .هلهأو مالسإلل هللا مهظفحو

 ّلمعلا اذه :هل هللا رفغ نازوفلا حلاص خيشلا لاق
 ةليسو اذه نأ :اهمظعأ ,ةيعرش ريذاحم هيلع بترتي
 ىلإ ةليسو ناك امو ,نييفارخلاو لاهجلا ّلّبق نم اهب كربتلل
 ىلإ يدؤت يتلا عئارذلا  ّلدس  دعاق ىلع مارح وهف مارحلا
 نباو انديس تنأ» :هل لاقي نأ  يّبنلا عنم امك ,كرشلا

 يف هب ةثاغتساًلا نم عنمو ,«انريخ نباو انريخو انديس
 .« هللاب ثاغتسي امنإو ,يب ثاغتسي ال» هنأ  هلوق
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 يناوألا يكاحت تامسجم عضو نأ كش اًلو :لاق
 ام ىلإ يدؤت  يّبنلا اهمدختسي ناك يتلا تاينتقملاو
  ديقعلاب ّلهجلا هب اشف يذلا نامزلا اذه يف اصوصخ رك ُنذ
 عضو اذإ اصوصخو لالضلا  اعد هيف رثكو ةحيحصلا
 هب يداني امك نيرئازلل حتفو صاخ ضرعم كلذل
 .مهضعب

  وعدلا هذه :هل هللا رفغ ناديحللا حلاص خيشلا لاقو
  .كرشلل  وعد اهنأ :اهلاوحأ ّلقأ ,ةًئيس ةثيّبخ

 .ركنم رمأ اذه :لاقو

 نع - هل هللا رفغ - داّبعلا نسحملادّبع خيشلا لاقو
 لاهجلا قلعتل  اعدمو ,ةثدحملا عدّبلا نم :فحتملا اذه
 نم اهنأ مهوت ىلإ رمألا لوؤي دقو ,اهب لاهجلا هاّبشأو
 .عدّبلا نم اهنأ عم  لوسرلل ةيقيقحلا ءايشألا

 ةماقإ نع - هل هللا رفغ - نيصحلا دعس خيشلا لاقو
  يّبنلا ساّبلل ةيعانص جذامن هيف ضرعت :فحتم
 ةباحصلا متهي مل امم ,ىرخألا هتاينتقمو هثاثأو هليياكمو
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 ,[ثدحم] , ودقلا مهو ,هضرع اًلو هظفح اًلو هعمجب
 هتيب لآو هباحصأو  يّبنلا نمز يف اًبنيد نكي مل امو
 مايق ىلإ اًبنيد نوكي نلف مهاضرأو مهنع هللا يضر
  ...ةعاسلا

 ناورم نب كلملا دّبع ّلعف يّبطرقلاو ريثك نبا ركذ :لاق
 ؛ زيمم ةيراسب هتلّبق يف ا ًبعضوم زَّقيم نيح ةيمأ ينب دجسم يف
 ىعدي ٌرنثو مويلا وهو , ايركز نب ىيحي ىركذل اًبظفح
 ةيفوصلا صرحي امك ,نيلصملا رثكأ هلّبقتسيو , هللا عم
 يّبنلا دجسم يف تاوغألا ةكد يف  الصلا ىلع ةعدتّبملاو

  يّبنلا ربقل ًباًلاّبقتساو ,ةفصلا ّلهأ ىركذل  ًبءايحإ 
 اهلاخدإ كلملا دّبع نب ديلولا ناسحتسا دعب  هيّبحاصو
 .دجسملا يف

 تيب  رخص ىلع ةّبقلا ناورم نبا عضو املو :لاق
 ةلّبق اهنأ اًلإ اهل  زيم اًلو»  ريبزلا نبا دهع يف سدقملا
 رثكأو , رمع دجسم نم رهشأ تراص «دوهيلا
 سدقلا تيب نوفرعي اًلو ,اهنم سدقأ نوري اًل نيملسملا
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 مهنع هللا يضر ةباحصلا هيلع ناك امل اًبفالخ ,اهب اًلإ
  ...مهاضرأو

 ةين :[اهيلماعل نوكي نأ وجرأ ةلثمألا هذهو] :لاق
 اًلو هللا هعرشي مل ّلمع عم ةنسحلا ةينلا عفنت اًلو ,ةنسح
  الصلا فلكت نم هعم ناك نم  رمع عنم دقو ,هلوسر
 ناك نم  ّلّلض امنإ :لاقو  يّبنلا هيف  ّلىلص عضوم يف
  .(مهئايّبنأ راثآ مهعّبتتب مكلّبق

 ةعبارلا ةفقولا:  
 كيلع ّلكشأ اذإ : يدعسلا نمحرلادّبع خيشلا لاق
 ؟هنع يهنم وأ هب رومأم وأ مارح وأ لالح وه ّله :ءيش

 اذإف ,ةلصاحلا هجئاتنو هراثآو ,ةّبجوملا هباّبسأ ىلإ رظناف
 نم ناك ,ةّبيط اهتارمثو تاريخو حلاصمو عفانم تناك
 سكعب تناك سكعلاب ناك اذإو ,هب رومأملا وأ حاّبملا مسق
 .كلذ

 اذه نم ةيلمعلا  دئافلا ولخ ىلع مالكلا ىضمو
 ىلإ يدؤي هنأ ىلع او ّلصن ءاملعلا نم ا ًبعمج نإ مث ,فحتملا
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 راّبتعاب ا ًبمرحم ّلعفلا اذه ناكف ,مرحملا كربتلاو كرشلا
 .اهيلع قفتملا عئارذلا  ّلدس  دعاق ىلع ا ًبعونممو , تاًلآملا
 ّلك - عئارذلا  ّلدس - ّلصألا اذه : يشوطرطلا لاق
 .ّليصفتلا يف هب لاق دق ةلمجلا يف هابأ نم

 
 /هبتك

ÉK=®›Ñ=f‚=ÃÂÑ=f‚=ƒgÑ^ÿ≈äÍä=^ÿÕàÍy=
 ءاضقلل يلاعلا دهعملاب سيردتلا ةئيه وضع
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 تاعوضوملا سرهف

^ªÈóÈ«   =====á–fi=^ÿîÕwÔ 

  ...........................................................ةمدقملا

  ......................هراثآبو  لوسرلا تاذب كربتلا ىلع ةلدألا

 ناهربب اًلإ راثآلا نم رثأ  هللا لوسرل بسنُني نأ زوجي اًل
 ............................................................عطاق

 ةحيحصلا راثآلا هعفنت مل تامرحملا بكتراو عرشلا رماوأ عيض نم

 ....................................................اهريغب فيكف

 ...................كربتلا زاوج ىلع  رمع نبا ّلعفب لاًلدتساًلا

 ..............................لوألا هجولا :هجوأ نم هنع باوجلا

 ... هللا لوسرل بوسنملا نم ا ًبدحاو ا ًبرثأ تّبثي نأ دحأل نكمي اًل

 ........................راثآلا عّبتت نع  رمع يهن :يناثلا هجولا

 .........ءيشلا تاذب كربتلا دصقي مل  رمع نبا :ثلاثلا هجولا

 ................................. ةيميت نبا مالسإلا خيش مالك
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 ديحوتلل  وعدلاب اوماق كربتلل نوعدي نيذلا ّله :عبارلا هجولا

 .............................................كرشلا نم ريذحتلاو

 ................ءارح راغب كربتلا عرشي مهضعب لوق بئاجعلا نم

 .....................................................حاّبملا كربتلا

 ........................................؟ةّبعكلاب كربتلا زوجي ّله

 ...............................................اهعفن مئادلا ةكربلا

  .................... يبنلا راثآل فحتم ةماقإ يف يملعلا مالكلا
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